
مي توانند در درمان بيماريها يا  قطره هاي چشمي

اما مهم . رفع ناراحتيهاي چشمي بسيار مفيد باشند
است كه بياد داشته باشيد كه تمامي داروها مي توانند 

داروها بيماريها را درمان . عوارض جانبي داشته باشند
 .مي كنند اما مي توانند گاهي اوقات مشكل ايجاد كنند

  :صحيح استفاده كنيدداروها را 

داروها . مطمئن شويد كه اسم دارو را مي دانيد 
. همواره يك اسم ژنريك و يك اسم تجارتي دارند

اسم ژنريك را مي توان با حروف ريز زير نام دارو 
  .پيدا كرد

مطمئن شويد كه ميزان دفعات مورد نياز استفاده از 
  .دارو را مي دانيد

باره عوارض جانبي بروشور دارو كه حاوي جزئيات در

چنانچه سئوالي . و تذكرات الزم مي باشد را بخوانيد
چنانچه در .داشتيد، با چشم پزشكتان تماس بگيريد

هنگام استفاده از دارو ناراحتي برايتان ايجاد 
بالفاصله با چشم پزشكتان تماس بگيريد .شد

بياد داشته باشيد كه هر گونه را  حساسيت ها
چشم پزشك /پزشكحساسيت دارويي را بايد به 

تواند باعث  هر دارويي مي. معالجتان اطالع دهيد

ايجاد حساسيت شود حتي قطره هاي ساده كه احتياج 
به نسخه ندارند چون بهر حال حاوي مواد شيميايي 

گاهي اوقات داروهائي هستند كه ممكن است . هستند

مهم . در گذشته براي شما مشكل آفرين بوده اند
حساسيتي را كه در گذشته  است كه هر گونه واكنش

واكنشهاي حساسيتي . داشته ايد به پزشك بگوئيد
نسبت به قطرههاي چشمي معموال باعث ايجاد 

خارش ،تورم وايجاد دانه هاي قرمز در اطراف چشم 
در صورت مشاهده هر يك از اين عوارض . مي شوند

متعاقب مصرف قطره هاي چشمي حتماً با چشم 
  پزشك خود تماس بگيريد

   ره هاي چشمي مورد استفادهقط

چشم پزشكتان درصورتيكه : قطره هاي درمان عفونت

شما عفونتي داشته باشيد كه بتوان با داروهاي خاص 
. درمان كرد ممكن است اين داروها را تجويز كند

. قرمزي چشم لزوماً به معناي وجود عفونت نيست
داروي خاصي وجود ندارد كه بر روي تمامي عفونتها 

بعضي عفونتها را نمي توان با هيچكدام از . اشدموثر ب
شما بايستي در عرض چند . داروهاي فعلي درمان كرد

در صورتيكه . روز بهبودي قابل توجهي بدست آوريد

در حين استفاده قطره وضعيت چشم شما بدتر شد با 
  .چشم پزشك تماس بگيريد

آب سياه بيماري ): آب سياه(قطره هاي درمان گلوكوم 
مي و اغلب ناشي از افزايش فشار داخل عصب چش

از آنجا آب سياه مي تواند منجر به . چشم است
كاهش ديد شود قطره هاي چشمي براي كاهش فشار 

چشم مورد استفاده قرار مي گيرندبراي كاهش فشار 
  .چشم مورد استفاده قرار مي گيرند

بعضي از داروهاي گلوكوم مانع ايجاد مايع بيش از 
ساير داروها خروج مايع را . شوند حد داخل چشم مي

شما قطره هاي ضد آب . در چشم بيشتر مي كنند

سياه را در چشم مي ريزيد اما اين داروها روي بقيه 
چون اين داروها مانع . نقاط بدن شما هم اثر مي كنند

از دست دادن ديد شما مي شوند شما ممكن است 
  .مجبور باشيد اين عوارض جانبي را تحمل  كنيد

  اقب عوارض جانبي باشيد مر

داروهاي مختلف ضد آب سياه اثرات جانبي متفاوتي 
  دارند

  چگونه قطره ها را در چشم بريزيد



در ابتدا ممكن است ريختن قطره ها در چشم مشكل 
  .بنظر برسد اما با تمرين آسانتر مي شود

در ابتدا ممكن است ريختن قطره ها در چشم مشكل 
  .انتر مي شودبنظر برسد اما با تمرين آس

  .ر خود را به عقب خم كنيدس-

. پلك تحتاني خود را بكشيد تا يك فضا ايجاد شود
  )مطابق شكل هاي زير(

 .پلك تحتاني را با انگشت اشاره پايين بكشيد) الف

پوست پلك تحتاني را با انگشت هاي اشاره و ) ب
  يدشست به پايين بكش

  

  

بدون اينكه نوك قطره را بداخل اين فضا بيندازيد  

به . (قطره چكان با چشم يا پلك شما تماس يابد

 )منظور جلوگيري از آلودگي شده ظرف قطره

و نقطه اي كه پلك ) پلك نزنيد(چشمان خود را ببنديد 

به بيني وصل مي شود را فشار دهيد و اين عمل را 

  )مطابق شكل هاي زير. (دقيقه ادامه دهيد ۳تا  ۲براي 

 

ردن چشمها قطره جذب نشده و اشك را قبل از بازك  

. از پلكهاي بسته با دستمال كاغذي تميز پاك كنيد

 . سپس چشم هايتان را باز كنيد

 آروزي ما سالمتي شما ست
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